
Viaggi
Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni
arabo italiano

أنا ضائع Mi sono perso.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Può mostrarmi dov'è sulla cartina?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Dove posso trovare ____?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... un bagno?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... una banca/sportello di cambio

موقع خدمي

...فندق؟ ... un albergo?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... un benzinaio?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... un ospedale?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... una farmacia?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... un grande magazzino?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... un supermercato?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... la fermata dell'autobus?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... la fermata della metro?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... un ufficio di informazione turistica?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... un bancomat/sportello bancario automatico?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Come si arriva __?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... al centro?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... alla stazione del treno?

مكان محدد

...المطار؟ ... all'aeroporto?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... alla centrale di polizia?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... all'ambasciata di [paese]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Ci può consigliare un buon ___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... bar?

مكان

... مقاهي؟ ... caffé?

مكان

...مطاعم؟ ... ristorante?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... night club?

مكان

... فنادق؟ ... albergo?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... attrazione turistica?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... sito storico?

مكان

...متاحف؟ ... museo?

مكان

Andando in giro - Direzioni
arabo italiano

در يمينا. Gira a sinistra.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Gira a destra.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Sempre dritto.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Torna indietro.

إعطاء االتجاهات

توقف. Fermati.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Vai verso ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Vai oltre ___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Cerca il/la ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل in discesa

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى in salita

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق incrocio

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور semafori

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة parco

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Andando in giro - Autobus/Treno
arabo italiano

أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il
treno?

السؤال عن مكتب تذاكر

أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من
فضلك.

Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... biglietto solo andata...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... andata e ritorno...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... biglietto di prima/seconda classe...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... biglietto giornaliero...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... un abbonamento settimanale...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... un abbonamento mensile ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Si ferma a ___[luogo]___?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

كم من الوقت يلزم للوصول إلى
__[موقع]__؟

Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?

السؤال عن مدة السفر

متى يغادر الباص/القطار الخاص ب
__[موقع]__؟

Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ È occupato questo posto?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Questo è il mio posto.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

Andando in giro - Cartelli
arabo italiano

فتح aperto

المتجر مفتوح

مغلق chiuso

المتجر مغلق

مدخل entrata

الفتة للدخول

مخرج uscita

الفتة للخروج
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ادفع spingere

 

اسحب tirare

 

رجال uomini

حمام للرجال

نساء donne

حمام للنساء

مشغول pieno/occupato

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال libero

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ

Andando in giro - Taxi
arabo italiano

هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Sa il numero per chiamare un taxi?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Devo andare a ___[destinazione]__.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Quanto costa andare a ___[destinazione]___?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Può aspettare qui un momento?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Segua quella macchina!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Andando in giro - Noleggio auto
arabo italiano

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Dov'è il noleggio auto?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة
كبيرة/شاحنة صغيرة.

Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di
grossa cilindrata/un furgoncino.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... per un giorno/una settimana.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Voglio una polizza assicurativa con copertura totale

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Non ho bisogno di assicurazione.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Devo riportare indietro la macchina col pieno di
benzina?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Dov'è il prossimo benzinaio?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Vorrei includere un secondo guidatore.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. Non c'è il pieno.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Il motore fa uno strano rumore.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. L'auto è danneggiata.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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